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Forum V 

 

10. Ruotsista luodaan suurvalta 

Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Kuvatehtävä s. 91 

Lech-joen taistelu 30-vuotisessa sodassa keväällä 1632. Millaisen vaikutelman 

kuva antaa aikakauden sodankäynnistä? 

• Armeijat ottavat yhteen avoimella paikalla. 

• Joukot taistelevat tiiviissä muodostelmissa, varsinkin puolustavan katolisen liigan 

joukot. (Ruotsalaisten käyttöön ottama rivimuodostelma ei oikein kuvassa 

välity.) 

• Armeijat ovat rakentaneet suojavarustuksia. 

• Ratsuväen merkitys hyökkäyksessä on suuri. 

• Tykistö antaa tulitukea. 

 

Kuvatehtävä s. 93 

Kuningas Kustaa II Aadolf halusi Ruotsin laivastolle mahtavan lippulaivan. Ota 

selvää, miksi laivalle kävi onnettomasti. 

• Vasa-laiva lähti neitsytmatkalle Tukholman satamasta 10.8.1628. Sataman 

suulla siihen iski kova tuulenpuuska.  

• Laiva kallistui, mutta oikeni. Uuden tuulenpuuskan seurauksena laiva kallistui 

voimakkaasti ja vesi pääsi virtaamaan sisään tykkien ampuma-aukoista. Vasa 

upposi meren pohjaan. 

• Vasa-laivan piirustuksia muutettiin rakentamisen aikana ja laivasta tehtiin liian 

kiikkerä. 

• Kuninkaan toivomuksesta laivaan sijoitettiin enemmän painavia tykkejä kuin oli 

alunperin aiottu. Laivaan rakennettiin ylimääräinen tykkikansi kahden edellisen 

päälle ja se muutti painopistettä. 

• Laivan pohja täytettiin isoilla kivillä ja niiden tarkoitus oli pitää laiva vakaana. 

• Tämä painolasti ei kuitenkaan ollut riittävä, kun laivan yläosaan sijoitettiin niin 

paljon lisää tykkejä. 
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Tehtävä 1 

Määrittele 

a) suurvalta 

• valtio, jolla on hyvin merkittävä asema kansainvälisessä politiikassa yleensä 

sotilaallisen voimansa, vahvan taloutensa ja usein suuren väestönsä turvin ja 

joka pystyy vaikuttamaan vahvasti vähintään lähellään olevien valtioiden 

toimintaan 

b) 30-vuotinen sota 

• katolisten ja protestanttien välinen sota vuosina 1618–1648; sota laajeni 

yleiseurooppalaiseksi sodaksi 

c) hovioikeus. 

• Ruotsin ylin oikeusaste suurvalta-aikana; ensimmäinen Svean hovioikeus 

perustettiin vuonna 1614; Turun hovioikeus perustettiin vuonna 1623 

 

Tehtävä 2 

Luettele tärkeimmät tekijät, jotka mahdollistivat Ruotsin nousun suurvallaksi. 

• naapurimaiden tilapäinen heikkous 

• armeijan uudistaminen 

• jatkuva menestyksellinen sotiminen 

• keskushallinnon tehostaminen ja päätöksenteon uudistaminen 

• lääninhallinnon kehittäminen 

• oikeuslaitoksen kehittäminen 

 

Tehtävä 3 

Tutki sivun 92 karttaa (Ruotsin valloitukset suurvalta-aikana). 

a) Miltä valtioilta Ruotsi valtasi siinä näkyvät alueet? 

• Venäjä 

• Puola 

• Tanska 

• Pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta  
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b) Mitkä olivat Ruotsin merkittävimmät aluevaltaukset? 

• Käkisalmen lääni 

• Inkerinmaa 

• Liivinmaa 

• Gotlanti 

• Skåne 

• Pohjois-Saksan alueet (verotulot) 

 

Tehtävä 4 

Miten Suomen asema muuttui suurvalta-aikana? (Korjattu 2.p.: Miten Suomen 

asema muuttui suurvalta-ajan alkuaikoina?) 

• Suomen alueen geopoliittinen asema muuttui Stolbovan rauhan (1617) jälkeen, 

koska Suomen kautta ei enää käyty sotaa tai neuvotteluja Venäjän kanssa lähes 

sataan vuoteen. 

• Ruotsin ulkopoliittinen suunta muuttui kohti Itämeren eteläosia. 

• Suomesta tuli sotilaiden reservi- ja rekrytointialue. 

 

Tehtävä 5 

Ota kantaa väitteeseen: Ilman hallinnon uudistamista Ruotsi ei ikinä olisi 

noussut suurvallaksi. 

• Keskushallinto oli 1600-luvun alussa vielä hajanainen ja sen ote valtakunnan eri 

osista oli löyhä. 

• Keskushallinnon tehostaminen ja yhdenmukaistaminen tekivät mahdolliseksi 

tehokkaan hallinnon ja veronkannon.  

• Kuningas ymmärsi myös jakaa valtaa osaavien ihmisten ja instituutioiden käsiin, 

mikä lisäsi jokapäiväisten asioiden sujuvuutta. Valtakunnan hallinto sujui ilman 

hallitsijan jatkuvaa puuttumista asioihin. 

 

Tehtävä 6 

Valitse mielestäsi tärkein suurvalta-ajan uudistus. Perustele. 

Vaihtoehtoja: 

• Armeijan uudistaminen, koska ilman kunnon armeijaa menestyksellinen 

sotiminen olisi ollut mahdotonta. 
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• Keskushallinnon uudistaminen, koska tehokas ja yhdenmukainen 

hallintokoneisto loi pohjan hallita alueeltaan isoksi muuttunutta suurvaltaa, 

vaikka väestöä oli vähän. (Tehottomia virkamiehiä olisi tarvittu monin verroin 

samojen asioiden hoitamiseen.) 

• Päätöksenteon uudistaminen, koska kuningas valtaa jakamalla ja eri 

toimielimien työnjakoa selkeyttämällä pystyi hallitsemaan tehokkaasti 

suurvaltaa. 

• Lääninhallinnon uudistaminen, mikä liittyi koko keskushallinnon tehostamiseen 

ja valtakunnan parempaan johtamiseen. Tätä uudistusta on vaikea perustella 

tärkeimmäksi, koska se on alisteinen keskushallinnon uudistamiselle. 

• Oikeuslaitoksen uudistaminen, koska tuomiot saatiin yhtenäisemmiksi koko 

valtakunnassa. Tätäkään uudistusta on kuitenkin vaikea arvottaa tärkeimmäksi, 

koska varsinkin hovioikeuden tukkiutuessa aatelisten oikeustapauksista oikeuden 

tehokkuus kärsi. 

 

Tehtävä 7 

Tee käsitekartta Ruotsin kasvusta suurvallaksi. 

• Näkökulmia, joita käsitekartassa voi olla: 

o naapurimaiden tilapäinen heikkous 

o armeijan uudistaminen 

o jatkuva menestyksellinen sotiminen 

o keskushallinnon tehostaminen ja päätöksenteon uudistaminen 

o lääninhallinnon kehittäminen 

o oikeuslaitoksen kehittäminen 

o sodat  

• Lisäksi käsitekarttaan on tarpeen sisällyttää Ruotsin suurvalta-ajan valloituksia, 

jotka ovat näkyvissä sivun 92 kartalla (Ruotsin valloitukset suurvalta-aikana). 

 

Tehtävä 8 

Nettitehtävä. Missä eri yhteyksissä hakkapeliitta-käsitteeseen törmää 

nykypäivänä? Etsi netistä hakkapeliitan moninaisia ilmentymiä. 

• opiskelijan oma vastaus 
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